
Obecné zastupiteľstvo Lipová 

Číslo: 79/2/2015-4 

           

 

 

 

Zápisnica 

 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej,  

konaného dňa 12. júna 2015, t. j. v piatok, o 18.00 h v KD Ondrochov 

 

 

Program: 

 

   1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov  

       zápisnice.  

   2. Kontrola plnenia uznesení z 3. zasadnutia OZ Lipová.  

   3. Plnenie rozpočtu obce Lipová za 1. štvrťrok 2015. 

   4. Úpravy rozpočtu obce Lipová. 

   5. Prejednanie doručených žiadostí. 

   6. Správa o zrealizovaných obecných zákazkách.   

   7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Lipová za rok 2014. 

   8. Záverečný účet obce Lipová za rok 2014. 

   9. PHSR obce Lipová – predlženie platnosti. 

 10. Program odpadového hospodárstva obce Lipová. 

 11. Územný plán obce Lipová – výber spracovateľa územného plánu. 

 12. Smernica o verejnom obstarávaní. 

 13. Realizácia ďalších zámerov obce v roku 2015. 

 14. Zámer „Výstavba nájomných bytov v obci Lipová, časť Ondrochov“. 

 15. Rôzne 

 16. Diskusia. 

 17. Návrh na uznesenia a záver. 

  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Starostka obce Lipová  Lipová, 04. 06. 2015  

Číslo: 79/2/2015- 4 

 

 

Pozvánka 

 

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

zvolávam 

 

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční 

dňa 12. júna 2015, t. j. v piatok, o 18.00 h v KD Ondrochov 

 

Program: 

 

   1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov  

       zápisnice.  

   2. Kontrola plnenia uznesení z 3. zasadnutia OZ Lipová.  

   3. Plnenie rozpočtu obce Lipová za 1. štvrťrok 2015. 

   4. Úpravy rozpočtu obce Lipová. 

   5. Prejednanie doručených žiadostí. 

   6. Správa o zrealizovaných obecných zákazkách.   

   7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Lipová za rok 2014. 

   8. Záverečný účet obce Lipová za rok 2014. 

   9. PHSR obce Lipová – predlženie platnosti. 

 10. Program odpadového hospodárstva obce Lipová. 

 11. Územný plán obce Lipová – výber spracovateľa územného plánu. 

 12. Smernica o verejnom obstarávaní. 

 13. Realizácia ďalších zámerov obce v roku 2015. 

 14. Zámer „Výstavba nájomných bytov v obci Lipová, časť Ondrochov“. 

 15. Rôzne 

 16. Diskusia. 

 17. Návrh na uznesenia a záver. 

  

 

 

 

         Mgr. Tatiana Ölvecká                                             

                                                                                                                starostka obce 

 

  

 

 

 



 

 

 

Zápisnica 

 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 12. júna 2015 o 18.00 h v KD Ondrochov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou tejto zápisnice  

  a prikladá sa k nej . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O K O V A N I E 

 

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej zahájila a viedla starostka obce                     

Mgr. Tatiana Ölvecká. V úvode privítala prítomných prizvaných hostí, ďalej občanov 

a poslancov obecného zastupiteľstva. Informovala, že svoju neúčasť oznámila poslankyňa Hana 

Mandáková pre pracovné povinnosti a poslanec Lukůvka neskorší príchod z dôvodu 

pracovných povinností. Po nahliadnutí do prezenčnej listiny starostka obce konštatovala, že je 

prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a obecného zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

     Ďalej sa starostka spýtala poslancov, kto má doplňujúce body k programu rokovania. 

Poslanci nemali pripomienky k programu ani doplňujúce návrhy. Ďalej starostka navrhla 

pracovné komisie v nasledovnom zložení a overovateľov zápisnice: 

 

návrhová komisia: Michal Andel, Andrej Gál a Ľubomír Puk.  

mandátová komisia: MVDr. Milan Kajan, František Lukůvka, Ľubomír Puk. 

volebná komisia: Ing. Marek Harmata, Jozef Kúkela, Slavomír Mikulec. 

overovatelia zápisnice: MVDr. Milan Kajan a Ľubomír Puk.  

 

Za zapisovateľka z dnešného rokovania určila Evu Bolchovú.  

 

Starostka dala hlasovať o programe rokovania, o zložení komisií, overovateľoch zápisnice 

a zapisovateľke.   

 

Uznesenie č. 44/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

program dnešného rokovania, zloženie návrhovej komisie, zloženie volebnej komisie, 

mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa tak ako boli tieto predložené 

dnešnému zastupiteľstvu.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Za návrh: 7 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0 Zdržal sa: 0.  

 

 

 

 

 



2. Kontrola plnenia uznesení OZ z 3. zasadnutia   

 

 Poslancom bol doručený pracovný materiál Kontrola plnenia uznesení OZ 

z 3.zasadnutia, ktorý je prílohou zápisnice „A“. 

 

Starostka sa spýtala poslancov, či majú pripomienky k plneniu uznesení. Nakoľko neboli 

pripomienky zo strany poslancov, starostka dala hlasovať o kontrole plnení uznesení. 

 

Uznesenie č. 45/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 3. zasadnutia OZ Lipová tak, ako bola predložená na dnešnom 

zasadnutí.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Za návrh: 7/ Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0.  Zdržal sa: 0.  

  

  3. Plnenie rozpočtu obce Lipová za 1. štvrťrok 2015 

 

 Poslancom bol doručený pracovný materiál plnenie rozpočtu obce Lipová za 1.štvrťrok 

2015. Starostka požiadala účtovníčku obce Mgr. Ivanu Slobodníkovú o informáciu o plnení 

rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2015. Pani Slobodníkova predniesla zhodnotenie plnenia rozpočtu 

za 1. štvrťrok 2015, v ktorom hovorila o hospodárení obce v roku 2015. Obec hospodári 

v zmysle schváleného rozpočtu, ktorý bol schválený ako vyrovnaný, celkové príjmy boli 539 

725 eur, z toho bežné príjmy 518 025 eur, kapitálové príjmy 0 a príjmy z finančných operácií 

21 700 eur. Schválený rozpočet po 1. zmene predstavujú celkové príjmy 556 929,62 eur  z toho 

bežné príjmy 532 672,63 eur, kapitálové príjmy 0 a finančné operácie 21 700 Eur. Schválené 

výdavky boli celkom 539 725 eur, z toho bežné výdavky 360 495 eur, kapitálové výdavky 

16 000 eur, finančné operácie 13 230 eur a výdavky rozpočtovej organizácie 150 000 eur. Po 

schválenej 1. zmene predstavujú celkové výdavky sumu 556 929,62 eur, z toho bežné výdavky 

376 668,93 eur, kapitálové výdavky 16 000 eur, finančné výdavky 13 230 eur a výdavky 

rozpočtovej organizácie 151 030,69 eur. Predbežné čerpanie rozpočtu k 31.3.2015 je 

v príjmovej časti na 27,72 % a vo výdavkovej časti na 21,76%. Celkové plnenie rozpočtu 

k 31.3.2015 je prebytkové.  

Starostka poďakovala za informáciu pani účtovníčke, spýtala sa poslancov, či majú doplňujúce 

návrhy alebo pripomienky. Nakoľko neboli pripomienky, starostka dala hlasovať o uznesení 

k rozpočtu za 1. štvrťrok. Pracovný materiál je prílohou zápisnice „B“ 

 

 

 



Uznesenie č. 46/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu obce Lipová za 1. štvrťrok 2015. 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0.     Zdržal sa: 0.  

 

Ďalej rokovanie pokračovalo bodmi  4.  Úpravy rozpočtu obce Lipová, 5.  Prejednanie 

doručených žiadostí     

      

 Starostka obce navrhla prerokovanie bodov 4 a 5 spoločne, nakoľko sa týkajú otázok 

financovania a spolu súvisia. 

Starostka informovala, že na obecný úrad boli doručené tieto žiadosti: 

- Základnej školy Lipová o vrátenie preplatku na plyne v sume 2 456,99 Eur 

- Základnej školy Lipová, ktorá predložila návrh na realizáciu výchovno – vyučovacieho 

procesu v ZŠ Lipová – vytvorenie nového pracovného miesta pedagóga suma cca 4 000,- Eur 

- OŠK Lipová o vrátenie preplatku na elektrickej energii v sume 300,- Eur a o príspevok na 

organizovanie Turnaja o pohár starostky obce v sume 300,- Eur 

- Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Šurany v sume 50,- Eur 

Starostka informovala o každej žiadosti samostatne a o každej žiadosti poslanci hlasovali 

samostatne. 

 

 K žiadostiam Základnej školy Lipová o vrátenie preplatku na plyne v sume 2 456,99 

Eur, ako aj k ďalšiemu financovaniu školy, dala slovo starostka prítomnej pani riaditeľke ZŠ 

Lipová Ing. Uhríkovej. Riaditeľka školy informovala o priebehu vyučovacieho procesu na škole 

a aktivitách žiakov a pedagógov ako aj pripravovaných organizačných zmenách z podnetu 

rodičov školy ako aj s ohľadom na potreby integrovaných žiakov. Tieto sa týkajú zrušenie 

spojených ročníkov 1 a 4 vytvorením samostatných tried, čím  sa skvalitní vyučovací proces. 

Uvedené zmeny predstavujú zvýšené náklady na financovanie školy pre tento rok v sume cca 

4 000,- Eur. K uvedenej problematike sa vyjadrila aj starostka, ktorá uviedla, že podľa 

demografického vývoja je predpoklad vyššieho počtu prvákov na najbližších 5 rokov. 

K žiadosti ohľadom preplatku na plyne starostka navrhla peniaze použiť na prevádzkové 

náklady školy. Zdôraznila, že obec má záujem, aby prevádzka základnej školy bola zachovaná. 

Ďalej sa starostka spýtala poslancov, či majú pripomienky k prerokovaným žiadostiam. 

Nakoľko poslanci nemali pripomienky, starostka dala hlasovať o príspevkoch.  

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 47/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

a) príspevok pre Základnú školu Lipová v sume 2 456,99 Eur na prevádzkové náklady 

navýšením príjmovej časti položka č. 111 003 Výnosy daní z príjmov FO poukazované miestnej 

samospráve. 

b) príspevok pre Základnú školu Lipová v sume  4 000 Eur na vytvorenie pracovného miesta 

pedagóga navýšením príjmovej časti položka č. 111 003 Výnosy daní z príjmov FO 

poukazované miestnej samospráve. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0.     Zdržal sa: 0.  

 

 Starostka ďalej predniesla žiadosť FO OŠK Lipová o vrátenie preplatku na elektrickej 

energii v sume 300,- Eur a o príspevok na organizovanie Turnaja o pohár starostky obce v sume 

300,- Eur. Tým, že mužstvo postúpilo do vyššej súťaže, sa zvýšili výdavky a náklady na 

zabezpečenie činnosti klubu. Taktiež sa blíži leto a s tým spojené turnajové obdobie. V obci sa 

tradične organizuje turnaj o pohár starostky obce, ktorého tradíciu by chceli zachovať, preto 

žiadajú príspevok od obce v sume 300 Eur na prípravu a zabezpečenie uvedeného turnaja. 

K žiadostiam sa vyjadril poslanec Andel, ktorý pozná situáciu ohľadom futbalu a konštatoval, 

že v minulých rokoch boli len minimálne investície na opravy a údržbu budov. Preto 

v súčasnom období obec investuje do opráv budov na ihrisku, ktoré budú slúžiť občanom 

a športovcom do budúcnosti. Súhlasne sa k príspevkom pre futbalový klub vyjadrili aj ostatní 

poslanci OZ. Starostka dala o navrhnutých príspevkoch hlasovať. 

 

Uznesenie č. 48/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

a) navýšenie príspevku pre OŠK Lipová o sumu 600,- Eur na zakúpenie pračky a na 

organizovanie Turnaja o pohár starostky obce navýšením  príjmovej časti položka č. 111 003 

Výnosy daní z príjmov FO poukazované miestnej samospráve. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Za návrh: 7 /Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0.                                                                                             Zdržal sa: 1 /Michal Andel/  

 

 Starostka ďalej predniesla žiadosť Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 

Šurany o príspevok v sume 50,- Eur na vydanie knihy o rybárskom zväze pri príležitosti 70. 



výročia založenia organizácie. Poslanci navrhli odložiť rozhodnutie o tejto žiadosti na najbližšie 

zasadnutie z dôvodu informovania sa o pripravovanej publikácii.   

 

 Ďalej starostka informovala o členstve obce Lipová v Mikroregióne CEDRON – 

NITRAVA a o záväzkoch a povinnostiach vyplývajúcich z členstva. Schválený členský 

príspevok pre obce je vo výške 1,- Eur/1 obyvateľ. Z uvedeného dôvodu je potrebné urobiť 

úpravy rozpočtu a navýšiť výdavky na členský príspevok v sume cca 1 560,- Eur. Ďalej 

informovala, že združenie pripravuje integrovanú stratégiu rozvoja územia a obec v tejto 

súvislosti spracovala dotazník, ktorý bol doručený do domácností. Dňa 14.7.2015 o 17.00 h sa 

bude konať stretnutie zástupcov CEDRONU s občanmi ohľadom prípravy stratégie, na ktoré 

zároveň pozvala prítomných. Ďalej sa starostka spýtala poslancov, či majú otázky alebo 

pripomienky ohľadom príspevku obce. Poslanci k uvedenému nemali námietky a starostka dala 

hlasovať o uznesení. 

 

Uznesenie č. 49/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

Členský príspevok pre mikroregión CEDRON – NITRAVA položka č. 642 006  suma 1 560 € 

navýšením v príjmovej časti položka č. 111 003 Výnosy daní z príjmov FO poukazované 

miestnej samospráve. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0.     Zdržal sa: 0.  

 

           Ďalšie úpravy rozpočtu, ktoré je potrebné vykonať, sa týkajú výdavkov na pracovníkov  

obce na všetkých organizačných jednotkách. V súvislosti so schválenou novelou zákona 

o odmeňovaní pri práci vo verejnom záujme boli v tomto roku upravené platové tabuľky pre 

zamestnancov, ďalej je potrebné navýšiť mzdový rozpočet na pracovné miesto učiteľky 

v materskej školy, nakoľko vytvorené pracovné miesto bolo plánované do konca júla a závisí 

od počtu zapísaných detí v MŠ. Úpravy rozpočtu na mzdových prostriedkoch predstavujú 

celkové navýšenie o 5 600 eur.  Ďalej v súvislosti s plnením jednotlivých zámerov obce pri 

budovaní obce sme sa zamerali na znižovanie nákladov a výdavkov takou formou, že miesto 

dodávateľských firiem, kedy ceny za tovary a služby by sme mohli ušetriť, sme riešili 

zakúpením materiálu a prevedením samotných prác na dohody. Preto položka dohody a odvody 

z dohôd na tento rok v rozpočte nám nebudú postačovať a je potrebné zvýšiť výdavky o 4 620 

Eur. K uvedenému vyzvala poslancov, či majú nejaké pripomienky alebo dotazy. Nakoľko 

neboli pripomienky, starostka dala hlasovať o úpravách rozpočtu nasledovne: 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 50/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

a) navýšenie výdavkov súvisiacich so mzdami a odvodmi v celkovej sume 5 600 € z toho  

1.obecný úrad : mzdy – 2 500 € + odvody  - 1 000 €  

2. MŠ : mzdy – 1 500 € + odvody – 600 €  

b) navýšenie výdavkov súvisiacich so mzdami a odvodmi na práce vykonávané mimo 

pracovného pomeru celkom o sumu 4 620 € z toho dohody = 3 300 € + odvody = 1 320 € 

navýšením v príjmovej časti položka č. 111 003 Výnosy daní z príjmov FO poukazované 

miestnej samospráve. 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0.     Zdržal sa: 0.  

 

 Ďalej starostka informovala o tom, že bolo potrebné zakúpiť krovinorez na ihrisko, 

nakoľko okrem kosačiek je potrebné likvidovať aj burinu a porasty vyššieho vzrastu, čo je 

nemožné likvidovať klasickou kosačkou. Cena krovinorezu sa pohybuje cca 400 – 500 Eur. 

V súvislosti s prenájmom KD v obci je potrebné dokúpiť drobný inventár – riady pre oba 

kultúrne domy – aby sme mohli poskytnúť požadované služby na úrovni pre našich občanov. 

V súčasnosti bol robený predbežný prieskum trhu na objednaný inventára za veľmi výhodné 

ceny. Finančné prostriedky na tieto riady predstavujú sumu cca 1000 Eur. Taktiež do KD v časti 

Ondrochov je potrebné zakúpiť nový kombinovaný sporák, ktorého cena sa pohybuje cca 300-

400 Eur. K návrhu sa pripojil aj poslanec Puk, ktorý návrh podporil. 

Starostka ďalej informovala, že obec dostala darom služobné auto z ministerstva hospodárstva, 

ktoré vyžaduje opravu a servis. Náklady na údržba auta, ako aj poistka a vybavenie ostatných 

záležitostí v súvislosti s prevádzkou auta, budú predstavovať sumu cca 1000 Eur. 

K uvedeným návrhom úprav rozpočtu starostka vyzvala poslancov, či majú nejaké 

pripomienky. Nakoľko poslanci nemali námietky, starostka dala o predložených návrhoch 

hlasovať.   

 

Uznesenie č. 51/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

a) navýšenie výdavkovej položky č. 633 006 – krovinorez o sumu 400 €  

b) navýšenie výdavkovej položky č. 633 006 – výdavky na zariadenie KD o sumu 1 000 €  

c)navýšenie výdavkovej položky č. 633 006 – kombinovaný sporák KD Ondrochov o sumu 

300 €  

d) navýšenie výdavkov na darované auto /oprava, údržba, prevádzka/ o sumu 1 500 € 

navýšením v príjmovej časti položka č. 111 003 Výnosy daní z príjmov FO poukazované 

miestnej samospráve. 

 

 



Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0.     Zdržal sa: 0.  

 

 Starostka ďalej informovala, že v rozpočte je schválený zámer oprava sociálnych 

zariadení v budove MŠ Lipová v sume 7 600 Eur. Vzhľadom na to, že ide o výmenu sociálnych 

zariadení, výmenu obkladov a dlažieb ako aj umývadiel, by bolo vhodné vykonať tieto úpravy 

naraz na oboch poschodiach, nakoľko sú už v kritickom stave, nevyhovujú súčasným 

požiadavkám a podmienkam prevádzky. Tým, že by sa opravy sociálnych zariadení vykonali 

naraz, obec by ušetrila nielen financie ale aj čas na upratovanie a zabezpečenie plynulého chodu 

prevádzky MŠ. Navýšenie výdavkov je cca o 1000 eur.  Ďalej sa k úpravám rozpočtu prihlásil 

poslanec Puk, ktorý zdôraznil, že je potrebné zakúpiť pre obec rotačnú kosačku ako prípojné 

zariadenie k traktoru. K návrhu sa pripojila aj starostka a informovala, že na základe prieskumu 

trhu, ktorý urobila, sa ceny rotačných kosačiek pohybujú v rozmedzí od 2500 do 4000 Eur. 

Uvedený návrh bude prejednaný na ďalšom zasadnutí. Poslanec Lukůvka mal otázku ohľadom 

pokladenia dlažby na cintoríne v Ondrochove, na čo mu odpovedala starostka, že zatiaľ nie sú 

doriešené všetky podklady, preto zákazka sa bude prejednávať na ďalšom zasadnutí. 

V súvislosti s ďalšími zámermi budovania obce starostka informovala, že práce na oprave 

sociálnych zariadení na ihrisku budú vykonané na základe dohôd o vykonaní práce.   

 

Uznesenie č. 52/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

navýšenie výdavkov na údržbu budovy MŠ položka č. 635 006 o sumu 1 000 € navýšením 

v príjmovej časti položka č. 111 003 Výnosy daní z príjmov FO daní z príjmov FO 

poukazované miestnej samospráve. 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0.     Zdržal sa: 0.  

 

6. Správa o zrealizovaných obecných zákazkách  

   

 Poslancom OZ boli doručené pracovné materiály a to dôvodové správy k realizovaným 

zákazkám. 

Starostka obce požiadala pani účtovníčku obce, aby prítomných informovala o zrealizovaných 

obecných zákazkách. Pani Slobodníková predniesla správu k zrealizovaným zákazkám 

a informovala prítomných o tom, že do konca mája 2015 sa nám podarilo zrealizovať schválené 

zákazky – zakúpenie vybavenia školskej jedálne a to vzduchotechniku – digestor, elektrickú 

varnú stoličku, škrabku na zemiaky, teplomer a vlhkomer všetko v celkovej cene 3 948,50 Eur. 

V súčasnosti ešte prebieha obstaranie hrncov a termo nádob do kuchyne. Ďalšou akciou bolo 



interiérové vybavenie KD, jednalo sa o zakúpenie stolov a stoličiek do kultúrnych domov so 

schválených rozpočtom po úpravách 7 000 eur. Celkom bolo čerpaných 6 947,40 eur. Na 

akciu  oprava KD Lipová – zakúpenie vzduchotechniky a elektrických pecí bol schválený 

rozpočet po úpravách 6 500 eur a skutočné čerpanie bolo 5 872,80 eur. Na zakúpenie 

všeobecného materiálu na kultúru, konkrétne heligónky a fotoaparátu bolo schválených 1 000 

eur a skutočne minutých bolo 997,95 eur z toho na nákup heligónky 500 eur, remene 39 eur 

a fotoaparát 458,95 eur. 

 

Uznesenie č. 53/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

Informáciu o zrealizovaných obecných zákazkách 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0.     Zdržal sa: 0.  

 

 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Lipová za rok 2014 

 

 Ďalej zasadnutie pokračovalo bodom 7, ktorým bolo stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k Záverečnému účtu obce Lipová za rok 2014, preto starostka odovzdala slovo pani  

hlavnej kontrolórke obce. Hlavná kontrolórka predniesla svoje stanovisko k návrhu 

záverečného účtu obce. Zhodnotila hospodárenie obce za rok 2014, finančné plnenie 

a odporučila prijať uznesenie OZ s výrokom schvaľuje záverečný účet obce Lipová bez výhrad. 

Písomný materiál je prílohou tejto zápisnice písmeno „C“. 

 

Uznesenie č. 54/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

berie na vedomie                                                    

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Lipová za rok 2014. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0.     Zdržal sa: 0.  

 

 

 

 

 



8. Záverečný účet obce Lipová za rok 2014 

 

 Starostka informovala prítomných, že Návrh „Záverečný účet obce Lipová za rok 2014“ 

bol zverejnený na úradnej tabuli obce Lipová v zmysle platných predpisov na dobu 15 dní pred 

jeho prerokovaním, bol zaslaný poslancom aj pani hlavnej kontrolórke ako pracovný materiál. 

Záverečný účet je prílohou zápisnice písmeno „D“. 

Ďalej starostka požiadala pani účtovníčku, aby oboznámila prítomných so záverečným účtom 

obce Lipová za rok 2014. Pani Slobodníková predniesla prítomným informáciu o záverečnom 

účte obce Lipová za rok 2014, v ktorej konštatovala, že je výsledným súhrnom hospodárenia 

obce za kalendárny rok. Obec hospodárila v zmysle rozpočtu, ktorý bol schválený uznesením 

č. 336/2014 dňa 11.4.2014. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, z toho bežný 

rozpočet ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schválený rozpočet bol 

v priebehu roka 2014 upravovaný 4 krát podľa potrieb vyplývajúcich zo zabezpečenia 

fungovania obce. Schválené príjmy celkom boli 529 168 Eur, výdavky celkom 529 168 eur, 

upravený rozpočet po poslednej zmene v príjmoch suma 573 540,20 eur a vo výdavkoch 

573540,20 eur. V zmysle platných zákonov pre oblasť účtovníctva bol určený výsledok 

hospodárenia obce za rok 2014 zo skutočného plnenia rozpočtu, pričom výsledok bežného 

rozpočtu bol 68 372 eur a výsledok kapitálového rozpočtu bol -25 833 eur. Celkový prebytok 

bežného a kapitálového rozpočtu je v sume 42 539 eur. Súčasťou záverečného účtu je návrh na 

použitie výsledku hospodárenia obce. Obec navrhuje prebytok 42 539 eur zistený podľa  zákona 

o rozpočtových pravidlách použiť na tvorbu fondu opráv bytov v sume 3 184 eur, na tvorbu 

rezervného fondu v sume 39 355 eur a zostatok finančných operácií v sume 970,42 eur na tvorbu 

rezervného fondu. Starostka poďakovala za informáciu pani účtovníčke a požiadala poslancov, 

či majú pripomienky alebo dotazy k záverečnému účtu. Pripomienky zo strany poslancov neboli 

a starostka dala hlasovať o záverečnom účte ako aj o spôsobe použitia prebytku hospodárenia 

a rezervného fondu. 

 

Uznesenie č. 55/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje                                                                                                                                                                                 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Lipová za rok 2014 bez výhrad. 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0.     Zdržal sa: 0.  

 

Uznesenie č. 56/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

a) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na :                                                                                   

- tvorbu fondu opráv bytov vo výške  3 184,00 Eur  

- tvorbu rezervného fondu vo výške 40 325,42 Eur 



b) použitie rezervného fondu v sume 21 900,- na účely: 

- splatenie úveru 13 230,- Eur   

- kapitálové výdavky 8 670,- Eur. 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0.     Zdržal sa: 0.  

  

  9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipová – predlženie platnosti  

 

 Starostka obce v tomto bode informovala o Programe hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce, ktorý je základným komplexným strednodobým programovým a rozvojovým 

dokumentom obce a má významnú funkciu pre tvorbu stratégie rozvoja a budovania obce. 

PHSR obce Lipová na roky 2008 – 2013 bol spracovaný v zmysle zákona č. 503/2001 Z. z. 

a schválený dňa 17.12.2007 uznesením č.42/2007 OZ Lipová. Nakoľko od roku 2014 plynie 

nové programové obdobie 2014 – 2020, je potrebné vytvoriť nový strategický dokumentov. 

Obec v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2015 a zámeru spracovanie nového PHSR zahájila 

potrebné prípravné práce k tvorbe PHSR a jeho následnému vypracovaniu a schváleniu. 

S dôrazom na zosúladenie PHSR obce s platnou legislatívou ako aj s metodikou jeho tvorby je 

potrebné predĺžiť platnosť doposiaľ aktuálneho PHSR obce Lipová do doby prijatia už nového 

PHSR na roky 2014 – 2020. Poslanci nemali pripomienky k predĺženiu platnosti PHSR, preto 

starostka odporučila schváliť uznesenie o predĺžení jeho platnosti. 

Uznesenie č. 57/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipová na roky 2008 – 2013 do 

doby schválenia Programu hospodárskeho a  sociálneho rozvoja obce Lipová na roky         2014 

– 2020. 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0.     Zdržal sa: 0.  

 

 10. Program odpadového hospodárstva obce Lipová  

  

 Starostka informovala, že obec v súčasnom období nemá platný Program odpadového 

hospodárstva na roky 2008 – 2015. Vzhľadom na zmenu legislatívy a potrebu vypracovania 

POH obec spracovala tento program a následne zaslala na posúdenie a vyjadrenie Okresnému 

úradu Nové Zámky odboru životného prostredia, od ktorého nám bolo doručené v týchto dňoch 



schvaľujúce stanovisko. Pre ďalšie obdobie bude obec musieť vypracovať program odpadového 

hospodárstva v nadväznosti na zmeny zákonov. Starostka sa spýtala poslancov, či majú 

pripomienky k tomuto POH, na čo reagoval poslanec Kajan. Jeho pripomienka sa týkala 

vykazovaných tabuliek o dopadoch, že obec produkuje veľké množstvo biologického odpadu, 

ktorého evidenciu bude potrebné spresňovať. Nakoľko poslanci nemali iné pripomienky, 

starostka dala hlasovať o programe odpadového hospodárstva. Pracovný materiál je prílohou 

zápisnice písmeno „E“. 

 

Uznesenie č. 58/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Program odpadového hospodárstva obce Lipová do roku 2015. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0.     Zdržal sa: 0.  

 

11. Územný plán obce Lipová - výber spracovateľa územného plánu obce.  

 

 Jedným z doposiaľ nezrealizovaným zámerom obce je územný plán. Zámer bol 

schválený uznesením číslo 257/2013 na 34. zasadnutí OZ Lipová dňa 18.11.2013. Nakoľko 

spracovanie územného plánu nepatrí medzi bežne dostupné tovary a služby, je to špecifická 

zákazka. Starostka navrhla tento bod zasadnutia odložiť a prejednať ho na najbližšom zasadnutí, 

s čím poslanci súhlasili. 

 

12. Smernica o verejnom obstarávaní 

  

 Poslancom bol doručený pracovný materiál – smernica o verejnom obstarávaní. 

Smernica je prílohou zápisnice písmeno „F“. Starostka informovala, že cieľom smernice je 

upraviť postup obce pri verejnom obstarávaní – zadávaní zákaziek na tovary a služby, stavebné 

práce ako aj poskytnutie služieb a súťažných návrhov. K predloženému návrhu smernice ďalej 

uviedla, že oproti pôvodnému návrhu sú úpravy v článku 7 – vypustenie bodu 6 kritériá pre 

vyhodnotenie ponúk, a v článku 8 vypustiť odstavec o členoch komisie menovite, nakoľko túto 

bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo. Starostka sa ďalej dotazovala poslancov, či majú 

pripomienky alebo doplňujúce návrhy k tejto smernici. Poslanci nemali pripomienky a tak 

starostka dala hlasovať o návrhu. 

 

Uznesenie č. 59/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Smernicu o verejnom obstarávaní 1/2015. 

 

 

 



Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0.     Zdržal sa: 0.  

 

13. Realizácia ďalších zámerov obce Lipová  

 

Vzhľadom na rozsiahlosť tohto bodu starostka navrhla odložiť rokovanie o ďalších zámeroch 

obce na najbližšie zasadnutie poslancov OZ. 

 

 14. Zámer „ Výstavba nájomných bytov v obci Lipová časť Ondrochov 

 

 Starostka obce informovala prítomných o zámere obce realizovať výstavbu nájomných 

bytov v časti Ondrochov. Obec robila verejný prieskum záujmu občanov o nájomné byty. Na 

obecný úrad sa prihlásili mladé rodiny s malými deťmi nielen z časti Ondrochov. Predbežne 

má záujem o byty cca 10 žiadateľov z časti Ondrochov. Obec dala spracovať vizuálne 

zobrazenie domov s nájomnými bytmi, ktoré by zapadli do uvedenej lokality. Na zasadnutí OZ 

sa zúčastnili niektorí zo žiadateľov a mali dotazy na pani starostku a poslancov ohľadom 

výstavby ale aj samotného nájmu bytov. Na ich otázky im bolo priebežne odpovedané – mali 

záujem o informácie ohľadom veľkosti plochy bytov, počtu izieb, ohľadom termínu výstavby, 

aké sú podmienky nájmu a jeho  platenia. Starostka im odpovedala, že obec teraz bude 

rozhodovať o tom, či schváli zámer výstavby bytov, ktoré bude potrebné prenajímať 30 rokov 

a s ktorým súvisí riziko, že byty sa nemusia vždy obsadiť alebo budú problémy s platením 

nájmu, čo treba zvážiť ešte skôr, ako sa rozhodneme postaviť byty. Bližšie podmienky nájmu 

budú určené až po ďalších rozhodnutiach o spôsobe realizácie výstavby a spôsobe financovania 

výstavby, nakoľko sú dve možnosti. Obec môže prenajať pozemok dodávateľovi, ktorý sa 

zaviaže po výstavbe následne odpredať byty obci. Druhou možnosťou je, že obec podá žiadosť 

o dotáciu na ministerstvo a začne s výstavbou až po schválení žiadosti o dotáciu. Nakoľko sa 

jedná o nakladanie s majetkom obce, je potrebné prehodnotiť všetky postupy na realizáciu tejto 

akcie. O spôsobe financovania výstavby nájomných bytov budú poslanci rokovať na najbližšom 

zasadnutí  

O slovo sa prihlásil pán Négli, ktorý sa pýtal ohľadom zmlúv o dielo, ako je zapracovaná 

záručná doba a následne opravy, aby obec nebola poškodená a keď niekto práce vykoná, aby 

vykonal aj úpravy terénu a dal do pôvodného stavu. Ďalej mal pripomienku k parkovaniu 

vozidiel firmy Mozaika v Ondrochove, aby pri nakladaní tovaru neohrozovali premávku na 

komunikácii.  

 

Uznesenie č. 60/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

investičný zámer „Výstavba nájomných bytov v obci Lipová, časť Ondrochov“ 

 

 



Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Za návrh: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0.     Zdržal sa: 0.  

 

15. Rôzne 

 

 V bode rôzne pani starostka informovala prítomných o pripravovaných akciách 

v mesiaci jún a júl. Dňa 27. 6. 2015 sa bude konať rozlúčka so školským rokom spojená so 

súťažou vo varení gulášu. Na uvedené reagovala prítomná pani Kemeňová, ktorá mala dotaz, 

prečo sa zmenil termín konania tejto akcie a hovorila o tradícii varenia gulášu v časti Ondrochov 

v poslednú augustovú sobotu, kedy boli rôzne sprievodné podujatie a jedným z nich bolo 

vyrezávanie tekvíc. Konštatovala, že pri júnovom termíne nebude možne realizovať 

vyrezávanie tekvíc, lebo ešte nebudú, ďalej, že ľudia sú na dovolenkách. K tomu sa pripojila aj 

pani Pintérová, ktorá mala dotaz, že či sa jej obec postará o dieťa. Na uvedené odpovedala pani 

starostka, že bolo vhodné spojiť akciu pre deti s oddychom pre rodičov, zažiť príjemné 

popoludnie, aby aj deti mohli ochutnať guláš a zabaviť sa na atrakciách. Keď sú občania 

nespokojní a chcú mať guláš v auguste, akcia sa môže konať. K pani Kemeňovej sa pripojili aj 

poslanci za časť Ondrochov p. Mikulec a p. Lukůvka s tým, aby súťaž vo varení guláša bola 

v auguste. Na základe týchto pripomienok starostka hlasovať o konaní súťaže vo varení guláša 

v poslednú augustovú sobotu. Ďalej sa o slovo prihlásil poslanec p. Kajan, ktorý informoval 

prítomných, že v mesiaci máj bola v obci založená Základná organizácia Jednoty dôchodcov 

na Slovensku v Lipovej. Členmi organizácie môžu byť občania starší ako 50 rokov veku a kto 

by mal záujem o členstvo môže sa prihlásiť.     

 

Uznesenie č. 61/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

akciu Súťaž vo varení guláša v Ondrochove s termínom konania posledná augustová sobota. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Za návrh:  7 /Michal Andel, Andrej Gál,  MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František 

Lukůvka, Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/ 

Proti: 0.                                                                               Zdržal sa: 1 / Ing. Marek Harmata/  

 

 16. Diskusia 

 

Starostka dala priestor na vyjadrenie poslancom a prítomným občanom, no nakoľko sa títo 

hlásili o slovo priebežne a už v diskusii nevystúpili, starostka diskusiu ukončila. 

 

 



 17. Uznesenia a záver 

 

Na 4. zasadnutí OZ Lipová dňa 12. 6. 2015 boli prijaté tieto uznesenia: 

 

Uznesenie č. 44/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje  

program dnešného rokovania, zloženie návrhovej komisie, zloženie volebnej komisie, 

mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa tak ako boli tieto predložené 

dnešnému zastupiteľstvu.  

 

Uznesenie č. 45/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 3. zasadnutia OZ Lipová tak, ako bola predložená na dnešnom 

zasadnutí.  

 

Uznesenie č. 46/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu obce Lipová za 1. štvrťrok 2015. 

Uznesenie č. 47/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

a) príspevok pre Základnú školu Lipová v sume 2 456,99 Eur na prevádzkové náklady 

navýšením príjmovej časti položka č. 111 003 Výnosy daní z príjmov FO poukazované miestnej 

samospráve. 

b) príspevok pre Základnú školu Lipová v sume  4 000 Eur na vytvorenie pracovného miesta 

pedagóga navýšením príjmovej časti položka č. 111 003 Výnosy daní z príjmov FO 

poukazované miestnej samospráve. 

 

Uznesenie č. 48/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

a) navýšenie príspevku pre OŠK Lipová o sumu 600,- Eur na zakúpenie pračky a na 

organizovanie Turnaja o pohár starostky obce navýšením  príjmovej časti položka č. 111 003 

Výnosy daní z príjmov FO poukazované miestnej samospráve. 

 

Uznesenie č. 49/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

Členský príspevok pre mikroregión CEDRON položky č. 642 006  suma 1 560 € navýšením 

v príjmovej časti položka č. 111 003 Výnosy daní z príjmov FO poukazované miestnej 

samospráve. 

 



Uznesenie č. 50/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej                                                                                                 

schvaľuje 

a) navýšenie výdavkov súvisiacich so mzdami a odvodmi v celkovej sume 5 600 € z toho  

1.obecný úrad : mzdy – 2 500 € + odvody  - 1 000 €  

2. MŠ : mzdy – 1 500 € + odvody – 600 €  

b) navýšenie výdavkov súvisiacich so mzdami a odvodmi na práce vykonávané mimo 

pracovného pomeru celkom o sumu 4 620 € z toho dohody = 3 300 € + odvody = 1 320 € 

navýšením v príjmovej časti položka č. 111 003 Výnosy daní z príjmov FO poukazované 

miestnej samospráve. 

 

Uznesenie č. 51/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

a) navýšenie výdavkovej položky č. 633 006 – krovinorez o sumu 400 €  

b) navýšenie výdavkovej položky č. 633 006 – výdavky na zariadenie KD o sumu 1 000 €  

c)navýšenie výdavkovej položky č. 633 006 – kombinovaný sporák KD Ondrochov o sumu 

300 €  

d) navýšenie výdavkov na darované auto /oprava, údržba, prevádzka/ o sumu 1 500 € 

navýšením v príjmovej časti položka č. 111 003 Výnosy daní z príjmov FO poukazované 

miestnej samospráve. 

Uznesenie č. 52/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

navýšenie výdavkov na údržbu budovy MŠ položka č. 635 006 o sumu 1 000 € navýšením 

v príjmovej časti položka č. 111 003 Výnosy daní z príjmov FO daní z príjmov FO 

poukazované miestnej samospráve. 

 

Uznesenie č. 53/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

Informáciu o zrealizovaných obecných zákazkách 

 

Uznesenie č. 54/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

berie na vedomie                                                    

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Lipová za rok 2014. 

 

Uznesenie č. 55/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje                                                                                                                                                                                 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Lipová za rok 2014 bez výhrad. 

 

 



Uznesenie č. 56/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

a) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na: 

- tvorbu fondu opráv bytov vo výške 3 184,00 Eur 

- tvorbu rezervného fondu vo výške 40 325,42 Eur 

b) použitie rezervného fondu vo výške 21 900,- Eur na účely  

- splatenie úveru 13 230,- Eur 

- kapitálové výdavky 8 670,- Eur. 

 

Uznesenie č. 57/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje  

platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipová na roky 2008 – 2013 do 

doby schválenia Programu hospodárskeho a  sociálneho rozvoja obce Lipová na roky 2014 – 

2020. 

Uznesenie č. 58/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Program odpadového hospodárstva obce Lipová do roku 2015. 

 

Uznesenie č. 59/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

Smernicu o verejnom obstarávaní 1/2015. 

 

Uznesenie č. 60/2015 

Obec Lipová  

schvaľuje 

investičný zámer „Výstavba nájomných bytov v obci Lipová, časť Ondrochov“ 

 

 Uznesenie č. 61/2015 

Obec Lipová  

schvaľuje 

akciu Súťaž vo varení gulášu v Ondrochove s termínom konania posledná augustová sobota. 

                                                                                                                                              

  Po prerokovaní všetkých bodov starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila 4. 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej.  

Zapísala: Eva Bolchová  

 

Mgr. Tatiana Ölvecká  - starostka obce  

 

MVDr. Milan Kajan        Ľubomír Puk 

overovateľ zápisnice         overovateľ zápisnice  


